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Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo návrh na zámenu pozemkov v katastrálnom území Senec: 

 
A. pozemky: 
 Podľa geometrického plánu č. 112/2014 vyhotoveného GEODETIKA, s.r.o. Miriam 
Filákovou sa v priestore križovatky nachádzajú pozemky: 
● C-KN parc.č. 5373/17 (diel č.1) zastavaná plocha o výmere 140 m2 oddelený ako od E-KN 
parc.č. 3773/208 evidovanej na LV č.2555, 
● C-KN parc.č. 4228/2 (diel č.2) vodná plocha o výmere 120 m2 oddelený ako od E-KN 
parc.č. 3773/108 evidovanej na LV č.2555, 
● C-KN parc.č. 4227/32 (diel č.3) zastavaná plocha o výmere 395 m2 oddelený ako od E-KN 
parc.č. 3773/108 evidovanej na LV č.2555, 
● C-KN parc.č. 5374/46 orná pôda o výmere 49 m2 oddelený od C-KN parc.č. 5374/4 
evidovanej na LV č.2555, 
- vo vlastníctve Gejza Vargu prejde do vlastníctva Mesta Senec. 
 
B. pozemok: 
● C-KN parc.č. 904/223 záhrady o výmere 261 m2 evidovanej na LV č.4943, 
- vo vlastníctve Gejza Vargu prejde do vlastníctva Mesta Senec. 
 
C. pozemok: 
● C-KN parc.č. 5276/24 orná pôda o výmere 117 m2 evidovanej na LV č.2555, 
- vo vlastníctve Gejza Vargu prejde do vlastníctva Mesta Senec. 
 
D. pozemky: 
 Podľa geometrického plánu č. 113/2014 vyhotoveného GEODETIKA, s.r.o. Miriam 
Filákovou pozemky oddelené od C-KN parc.č. 4416/4 a 5345/7 evidovaných na LV č.2800: 
● pozemok C-KN parc.č. 4416/18 zastavané plochy o výmere 17 m2, 
● pozemok C-KN parc.č. 5345/7 ostatné plochy o výmere 165 m2, 
- vo vlastníctve  Mesta Senec prejde do vlastníctva Gejza Vargu. 
 
E. pozemky: 
● pozemok C-KN parc.č. 791/3 zastavané plochy o výmere 219 m2 evidovanej na LV č.2800, 
● pozemok C-KN parc.č. 739/66 ostatné plochy o výmere 99 m2 oddelenej od C-KN parc.č. 
739/1 evidovanej na LV č.2800 podľa geometrického plánu č. 114/2014 vyhotoveného 
GEODETIKA, s.r.o. Miriam Filákovou, 
- vo vlastníctve  Mesta Senec prejde do vlastníctva Gejza Vargu. 
 



Gejza Varga odovzdá spolu 1082 m2 a Mesto Senec odovzdá spolu 500 m2; rozdiel vo 
výmere je 582 m2. Zámena pozemkov sa realizuje bezodplatne. 

II. MsZ hodnotí návrh na zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa 
podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení 
neskorších právnych predpisov, keďže sa jedná o vysporiadanie pozemkov 
v priestore plánovanej rekonštrukcie okružnej križovatky na Pezinskej ulici 
a Diaľničnej ceste v Senci. 

 
III. MsZ schvaľuje zámenu pozemkov v katastrálnom území Senec:  

 
A. pozemky: 
 Podľa geometrického plánu č. 112/2014 vyhotoveného GEODETIKA, s.r.o. Miriam 
Filákovou sa v priestore križovatky nachádzajú pozemky: 
● C-KN parc.č. 5373/17 (diel č.1) zastavaná plocha o výmere 140 m2 oddelený ako od E-KN 
parc.č. 3773/208 evidovanej na LV č.2555, 
● C-KN parc.č. 4228/2 (diel č.2) vodná plocha o výmere 120 m2 oddelený ako od E-KN 
parc.č. 3773/108 evidovanej na LV č.2555, 
● C-KN parc.č. 4227/32 (diel č.3) zastavaná plocha o výmere 395 m2 oddelený ako od E-KN 
parc.č. 3773/108 evidovanej na LV č.2555, 
● C-KN parc.č. 5374/46 orná pôda o výmere 49 m2 oddelený od C-KN parc.č. 5374/4 
evidovanej na LV č.2555, 
- vo vlastníctve Gejza Vargu prejde do vlastníctva Mesta Senec. 
 
B. pozemok: 
● C-KN parc.č. 904/223 záhrady o výmere 261 m2 evidovanej na LV č.4943, 
- vo vlastníctve Gejza Vargu prejde do vlastníctva Mesta Senec. 
 
C. pozemok: 
● C-KN parc.č. 5276/24 orná pôda o výmere 117 m2 evidovanej na LV č.2555, 
- vo vlastníctve Gejza Vargu prejde do vlastníctva Mesta Senec. 
 
D. pozemky: 
 Podľa geometrického plánu č. 113/2014 vyhotoveného GEODETIKA, s.r.o. Miriam 
Filákovou pozemky oddelené od C-KN parc.č. 4416/4 a 5345/7 evidovaných na LV č.2800: 
● pozemok C-KN parc.č. 4416/18 zastavané plochy o výmere 17 m2, 
● pozemok C-KN parc.č. 5345/7 ostatné plochy o výmere 165 m2, 
- vo vlastníctve  Mesta Senec prejde do vlastníctva Gejza Vargu. 
 
E. pozemky: 
● pozemok C-KN parc.č. 791/3 zastavané plochy o výmere 219 m2 evidovanej na LV č.2800, 
● pozemok C-KN parc.č. 739/66 ostatné plochy o výmere 99 m2 oddelenej od C-KN parc.č. 
739/1 evidovanej na LV č.2800 podľa geometrického plánu č. 114/2014 vyhotoveného 
GEODETIKA, s.r.o. Miriam Filákovou, 
- vo vlastníctve  Mesta Senec prejde do vlastníctva Gejza Vargu. 
 

Gejza Varga odovzdá spolu 1082 m2 a Mesto Senec odovzdá spolu 500 m2; rozdiel vo 
výmere je 582 m2. Zámena pozemkov sa realizuje bezodplatne. 



 

 
IV. MsZ určuje lehotu na uzatvorenie zámennej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa 

schválenia tohto uznesenia.   
 

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. a nesplnení podmienok, uznesenie stráca 
platnosť.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Referent správy 
majetku 

Bc. Jarmila Ďurčová  

 



Návrh na vysporiadanie nehnuteľností. 
 
Mesto Senec plánuje celkovú rekonštrukciu okružnej križovatky na ceste II/503 a III/5037 na 
Pezinskej ulici a Diaľničnej ceste v Senci, z dôvodu zvýšenia výkonnosti križovatky. Mesto 
Senec v zastúpení primátorom mesta vyzvalo vlastníka pozemkov nachádzajúcich sa 
v priestore križovatky p. Gejzu Vargu, aby predložil návrh na ich vysporiadanie. 
P.G.Varga navrhuje zámenu pozemkov v katastrálnom území Senec nasledovne: 
 
A. pozemky: 
 Podľa geometrického plánu č. 112/2014 vyhotoveného GEODETIKA, s.r.o. Miriam 
Filákovou sa v priestore križovatky nachádzajú pozemky v k.ú.Senec: 
● C-KN parc.č. 5373/17 (diel č.1) zastavaná plocha o výmere 140 m2 oddelený ako od E-KN 
parc.č. 3773/208 evidovanej na LV č.2555, 
● C-KN parc.č. 4228/2 (diel č.2) vodná plocha o výmere 120 m2 oddelený ako od E-KN 
parc.č. 3773/108 evidovanej na LV č.2555, 
● C-KN parc.č. 4227/32 (diel č.3) zastavaná plocha o výmere 395 m2 oddelený ako od E-KN 
parc.č. 3773/108 evidovanej na LV č.2555, 
● C-KN parc.č. 5374/46 orná pôda o výmere 49 m2 oddelený ako od C-KN parc.č. 5374/4 
evidovanej na LV č.2555, 
- spolu 704 m2 v priestore križovatky, 
- vo vlastníctve Gejza Vargu prejde do vlastníctva Mesta Senec. 
 
B. pozemok: 
 Pozemok nachádzajúci sa Zimnej ulici v k.ú.Senec: 
● C-KN parc.č. 904/223 záhrady o výmere 261 m2 evidovanej na LV č.4943, 
- vo vlastníctve Gejza Vargu prejde do vlastníctva Mesta Senec. 
 
C. pozemok: 
 Pozemok nachádzajúci sa v oblasti – Vinohradníckej, Robotníckej ulici (oproti 
„Bautechu“) v k.ú.Senec: 
● C-KN parc.č. 5276/24 orná pôda o výmere 117 m2 evidovanej na LV č.2555, 
- vo vlastníctve Gejza Vargu prejde do vlastníctva Mesta Senec. 
 
D. pozemky: 
 Podľa geometrického plánu č. 113/2014 vyhotoveného GEODETIKA, s.r.o. Miriam 
Filákovou pozemky oddelené od C-KN parc.č. 4416/4 a 5345/7 evidovaných na LV č.2800, 
nachádzajúce sa na Pezinskej ul. v k.ú.Senec: 
● pozemok C-KN parc.č. 4416/18 zastavané plochy o výmere 17 m2, 
● pozemok C-KN parc.č. 5345/7 ostatné plochy o výmere 165 m2, 
- spolu 182 m2 

- vo vlastníctve  Mesta Senec prejde do vlastníctva Gejza Vargu. 
 
E. pozemky: 
 Pozemky nachádzajúce sa na Nám.1.mája v k.ú.Senec: 
● pozemok C-KN parc.č. 791/3 zastavané plochy o výmere 219 m2 evidovanej na LV č.2800, 
● pozemok C-KN parc.č. 739/66 ostatné plochy o výmere 99 m2 oddelenej od C-KN parc.č. 
739/1 evidovanej na LV č.2800 podľa geometrického plánu č. 114/2014 vyhotoveného 
GEODETIKA, s.r.o. Miriam Filákovou, 
- spolu 318 m2 

- vo vlastníctve  Mesta Senec prejde do vlastníctva Gejza Vargu. 



Gejza Varga odovzdá spolu 1082 m2 a Mesto Senec odovzdá  spolu 500 m2; rozdiel vo 

výmere je 582 m2. 

 
 
Návrh komisie výstavby a ÚP, zo dňa 25.09.2014: doporučuje vysporiadanie 
pozemkov 
 
Návrh finančnej komisie, zo dňa 08.10.2014: doporučuje oceniť pozemky, ktoré sú 
predmetom zámeny 
 
Návrh Mestskej rady, zo dňa 26.11.2014:  schválené   
 
 
Podľa znaleckého posudku č. 78/2014 vyhotoveného Ing. Agnesou Pikáliovou, znalkyňou pre 
odbor stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností je všeobecná hodnota pozemkov 
vo vlastníctve Mgr. Gejzu Vargu spolu vo výške 63 100,- €. 
 
Podľa znaleckého posudku č. 78A/2014 vyhotoveného Ing. Agnesou Pikáliovou, znalkyňou 
pre odbor stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností je všeobecná hodnota 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Senec spolu vo výške 43 600,- €. 
 
 
 
     Spracovala: Bc. Jarmila Ďurčová, odd. správy majetku 
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